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Порака од Управниот Одбор 

 
 
Почитувани, 
 
На излезот од уште една календарска година, исполнета со предизвици на сите животни полиња, кои покрај 
економските, на тест ги ставија и сите општествени компоненти, можеме да констатираме дека останавме 
доследни на нашите деловни приоритети и професионални настојувања, Триглав пензиско друштво да ги зацврсти 
и прошири позициите на пазарот на капитално финансирано пензиско осигурување во Република Северна 
Македонија.  
 
Оваа констатација, се заснова пред сѐ на постигнатиот деловен резултат, но истовремено и на реализацијата на 
стратегиските определби на органите на управување на друштвото, како и на Групацијата Триглав воопшто, да 
изгради агилен, доверлив и професионален систем, кој во  рамките на пазарот на капитално финансираното 
пензиско осигурување ќе заземе стабилна пазарна позиција на полето на задолжителното и доброволното 
членување во приватно управуваните пензиски фондови. 
 
Во согласност со зацртаните стратегиски цели, нето вредноста на средствата под управување во Триглав отворен 
задолжителен пензиски фонд – Скопје, заклучно со крајот на 2021 година, достигна 2.996.678.573 денари, што 
претставува речиси трикратно зголемување во однос на претходната година. Овие средства се распределени на 
индивидуалните сметки на повеќе од 30.000 членови во фондот. Остварениот принос на задолжителниот пензиски 
фонд за 2021 година изнесува 8,3%. Триглав отворен доброволен пензиски фонд - Скопје кој започна со работа во 
првиот квартал на 2021 година, веќе брои 42 индивидуални членови и 33 членови на пензиска шема, со повеќе од 
3.000.000 денари нето средства под управување.  
 
Овој успех, пред сѐ нѐ задолжува да оддадеме огромно признание на сите наши вработени, кои со својата 
посветеност, професионалност и определба кон постигнување на зацртаните цели, успешно одговорија во 
надминувањето, не само на професионалните, туку и на социјално-општествените предизвици со кои бевме 
соочени во првата половина на годината.   
 
Покрај посветеноста кон извршувањето на фидуцијарна должност, друштвото продолжи фокусирано да работи кон 
зацврстување на фундаментите на веќе поставените деловни процеси, но и кон изградба и поставување на нови 
алтернативни канали и професионални алатки, преку кои во иднина ќе ја збогати понудата и ќе стави уште поголем 
акцент на грижата за потребите на постојните и идните членови. За тоа, потврда е и лансирањето на неколку 
новитети во сферата на дигиталните сервиси, како и потпишувањето на договорот за соработка на полето на 
маркетиншкото застапување со Стопанска Банка АД Скопје, преку чија мрежа на експозитури, ќе настојуваме да ја 
зголемиме нашата достапност и квалитет на сервис за секој наш член, но и на јавната свест и информираност за 
реформираниот пензиски систем, воопшто.  
 
За крај, остануваме посветени, со ист интензитет и професионален фокус на сите наши вработени и соработници, 
да продолжиме со реализацијата на нашите стратешки приоритети и цели, со кои ќе ги потврдиме вредностите на 
Групацијата Триглав, а на пазарот на капитално финансираното пензиско осигурување  ќе изградиме позиција на 
стабилен чинител и партнер на постојните и новите членови на пензискиот систем. 
 
Со почит, 
 
 
 

Претседател на Управен Одбор  
         Тихомир Петрески 

  Член на Управен Одбор  
       Маријан Николовски 
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1 Значајни податоци за работењето 

1.1 Основни податоци 

Триглав пензиско друштво АД Скопје е акционерско друштво основано во Март 2019 година согласно 

позитивни законски прописи на Република Северна Македонија. Својата дејност Друштвото ја започнува 

со добивање на Решение бр.14- 244/13 од 20.03.2019 година од страна на Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) и уписот во Централниот регистар на 

Република Северна Македонија. 

Основната и единствена дејност на Друштвото согласно националната класификација на дејности е 

управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд во согласност со одредбите на Законот за 

задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Закон за доброволно капитално 

финансирано пензиско осигурување и другите позитивни законски и подзаконски прописи во земјата. 

Акционерскиот капитал на Друштвото е во 100% сопственост на Заваровалница Триглав д.д. Љубљана, 

со седиште на ул. Миклошичева цеста 19, 1000 Љубљана, Република Словенија, дел од Групацијата 

Триглав, една од најголемите осигурителни и финансиски групации во регионот на Југоисточна Европа. 

На 31.12.2021 година во Друштвото беа вработени 22 лица на полно и неполно работно време. 

 

Седиште бул. 8-септември, бр.18, кат 2, 1000 Скопје 

Даночен број 4057019545071 

Матичен број 7344228 

Основен капитал 3.000.000,00 EUR 

Број на акции 60.000 

 

Чувар на имот Комерцијална Банка АД Скопје 

Седиште на чуварот на Ул.  Орце   Николов   бр.3,   ПФАХ 563, 1000 Скопје, 

имот Република Северна Македонија    

 

1.2 Значајни податоци за работењето 

Воспоставувањето на Триглав пензиско друштво АД Скопје  во  почетокот  на 2019 година значеше и 

отпочнување на процес на воспоставување  на  сите неопходни системи за управување со задолжителни 

и  доброволни  пензиски фондови согласно законската регулатива, насоките од Агенцијата за 

супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, како  и  интерните стандарди 

на Групацијата Триглав. 

Започнувајќи од првиот ден на своето работење, фокусот беше поставен на развој на тимот кој ќе ги 

имплементира сите процеси на работењето и на алатките за негова полесна работа. Ангажирајќи 

искусни професионалци, Друштвото обезбеди високо квалитетен состав на тимот, кој донесе соодветни 

знаења и вештини потребни за поставување на системите кои се неопходни за управување со пензиски 

фондови. Тимот на 31.12.2021 година броеше 22 вработени. 

Согласно очекувањата, работењето на друштвото во третата година од основањето беше означено со 

значајни инвестиции во развојот на тимот и сите потребни средства за работа. Тековното работење и 

соодветните тековни трошоци беа финансирани примарно од вложениот основачки капитал, а делумно 

и од генерираните приходи на друштвото во текот на годината. Вкупниот  износ  на расходи во 

деловната година изнесуваше 56.566 илјади денари, додека вкупните приходи беа 18.159 илјади 

денари, што резултираше и со очекувана загуба на работењето во износ од 38.407 илјади денари. 

Деталните финансиски извештаи се претставени понатаму во овој извештај, а подолу ги претставуваме 

сумарните податоци. 



5 

 

 

 

  31.дек.21 31.дек.20 Индекс 

 МКД`000             (1)            (2)  (1)/(2)  

 Приходи од управување со фондови   15.246   6.842   223  

 Расходи од управување со фондови   18.527   8.677   214  

 Останати приходи на друштвото   552   7   7.881  

 Расходи од управување со друштвата   38.039   33.066   115  

 Финансиски приходи   2.361   2.628   90  

 Добивка/ (Загуба) пред оданочување   (38.407)  (32.201)  119  

 Нето добивка / (загуба) за годината   (38.407)  (32.201)  119  
   

  31.дек.21 31.дек.20 Индекс 

                     (1)                 (2)  (1)/(2)  

 Вкупна актива            99.065        139.224               71  

 Финансиски средства и вложувања во недвижнини  77.253   93.869               82  

 Обврски             4.290            6.043       71  

 Вкупно капитал              94.775     133.182               71  

 Број на вработени                 22                22            100  

 

  31.дек.21 31.дек.20 Индекс 

               (1)         (2)  (1)/(2)  

 Нето средства во задолжителниот фонд   2.996.679   1.117.707   268  

 Нето средства во доброволниот фонд   3.061   -   -  

 Број на членови во задолжителниот фонд   30.084   17.511   172  

 Број на членови во доброволниот фонд   75   -   -  

 Вредност на сметководствена единица во задолжителниот фонд   110,13   101,67   108  

 Вредност на сметководствена единица во доброволниот фонд   103,48  -  -  

 
 
 
Значајни случувања во извештајниот период: 

 
• Заклучно со крајот на 2021 година, Триглав Пензиско друштво АД, Скопје оствари раст кај бројот на 

членови од 72%; 
• Капиталната адекватност на Друштвото изнесува 146%; 
• Во текот на 2021 година, Друштвото активно започна со управување и со доброволен пензиски фонд 

(трет столб); 
• Друштвото продолжи да ги развива продажните канали, со тоа што кон крајот на годината склучи 

договор за деловна соработка со банка, кој ќе стапи на сила по регистрацијата на првите вработени 
агенти во банката. 

• Продажната мрежа продолжи да работи посветено на терен, а вработените во Секторот за продажба и 
маркетинг, како професионални продажни соработници, активно работеа на воспоставување нови 
контакти и посети на корпоративниот сектор, што значително придонесе за добри резултати; 

• Друштвото се стремеше кон се поголема дигитализација во рамки на своето работење, особено во делот 
на односите со клиентите. Посебно го издвојуваме процесот за дигитално потпишување на договори кој 
е завршен, а чија имплементацијата се очекува на почетокот на 2022 година; 

• Заедничката кампања на пензиските друштва за промоција на капитализираното пензиско осигурување 
наречена „Засади желба“ започна на 5 ноември 2021 година. Кампањата продолжи со засадување дрвца 
во парковите во четири средни училишта како и низа објави на социјалните мрежи и портали. 
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2 Управување и водење на друштвото 
 

Управувањето на пензиското друштво е организирано според двостепен систем— Управен одбор и 

Надзорен одбор. Бројот на членовите, критериумите и начинот на избор, мандатот, се уредени со 

законската и подзаконската регулатива, како и Статутот на пензиското друштво. 

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и 

раководните лица поседуваат соодветни квалификации, експертиза и знаења, добра репутација без 

предизвикување на судир на интереси, чесност, компетентност и личен интегритет, како и ја разбираат 

својата улога во корпоративното управување со пензиското друштво. 

При именување на членови на органите на пензиското друштво, се почитуваат утврдени правила и 

критериуми за именување, дефинирани со законската и подзаконската регулатива и Статутот на 

пензиското друштво. 

 

2.1 Собрание на акционери 

Акционерите во Друштвото ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Правата и 

начинот на работење на Собранието на акционери е утврден во Законот за трговските друштва, 

Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување, Статутот на Друштвото и Кодексот за добро 

корпоративно управување. 

Во периодот на којшто се однесува овој извештај беa одржани две седници на Собранието на акционери 

и тоа на 29.06.2021 година и 03.11.2021 година. На седницата одржана на 29.06.2021 година беа 

донесени Одлуки за усвојување на Извештајот за работењето на Друштвото за 2020 година, 

усвојување на Извештајот за ревизорите и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, 

назначување на Друштво  за ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година, 

усвојување на Годишна сметка на Друштвото за 2020  година, покритие на загуба на Друштвото за 2020 

година, усвојување на Годишниот извештај за работењето на внатрешната ревизија на Друштвото за 

2020 година, одобрување на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на членовите 

на Надзорниот одбор и членовите на Управниот одбор за 2020 година, и беше дадена согласност на 

Методологија за следење на перформансите и наградување на деловната успешност на Управниот 

одбор Друштвото. На седницата одржана на 03.11.2021 година беше донесена Одлука за избор на член 

на Надзорниот одбор. 

 

2.2 Надзорен одбор 

Собранието на акционери на пензиското друштво ги избира членовите на Надзорниот одбор и води 

соодветна грижа за балансиран состав, експертски знаења и адекватна лична (персонална) 

квалификација. 

Надзорниот одбор на пензиското друштво ја има водечката улога во рамките на системот на 

корпоративното управување, ги дефинира мисијата, визијата и целите на пензиското друштво, ги 

застапува интересите на пензиското друштво, обезбедувајќи подеднаква заштита на сите акционери. 

Надзорниот одбор на друштвото брои четири членови: 

• Г-дин Алјоша Уршич, Претседател на Надзорниот одбор, дипломиран економист, 

• Г-дин Блаж Кметец, член на Надзорниот одбор, дипломиран економист, 

• Г-дин Дарко Поповски, член на Надзорниот одбор, магистер по бизнис администрација, 

прекинат мандат заради дадена оставка од страна на членот со датум на важење од 22.12.2021 

година. 
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• Г-дин Рок Пивк, член на Надзорниот одбор, дипломиран економист, почеток на мандат од 

22.12.2021 година, и 

• Г-дин Мирослав Вујиќ, Независен член на Надзорниот одбор, адвокат. 

 

Најмалку еден од членовите на Надзорниот одбор е Независен член. Со Законот   за доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување е определен критериумот за независност, односно 

независен член е физичко лице кое во последните пет години: 

• немало материјален интерес или деловен однос со пензиското друштво како деловен партнер 

или како раководно лице, член на Управен одбор или член на надзорен одбор во деловниот 

партнер на пензиското друштво или 

• не било вработено, не е член на Управен одбор или член на Надзорен одбор на пензиското 

друштво. 

Во периодот за којшто се однесува извештајот се одржаа 6 (шест) седници на Надзорниот одбор, на кои 

беа разгледани значајни прашања од областа на  работењето на Друштвото. Надзорниот одбор разгледа 

и решаваше и за други прашања од тековен карактер а кои спаѓаат во надлежност на Надзорниот одбор. 

Меѓу поважните прашања кои беа дискутирани се: Планот за работење на Друштвото за 2022 година, 

разгледување на Финансиските извештаи за Друштвото, измена на актот за провизионирање на 

агентите, донесување на Годишниот актуарски извештај за 2020 година, донесување на акти како што 

се Методологија за следење на перформансите и наградување на деловната успешност на Управниот 

одбор, Методологија за пратење на перфорамансите и наградување на работната успешност на 

раководните лица, лицата со посебни одговорности и останатите вработени и Политика за управување 

со ризици на Друштвото и фондовит. Беше потврден раскин на договорот за вработување на 

претседателот на Управниот одбор г-дин Војдан Јорданов по што беше именуван г-дин Тихомир 

Петрески за нов претседател на Управниот одбор. Беше констатирана и оставката на членот на 

Надзорниот одбор г-дин Дарко Поповски. Беше дадена согласност за измена на Статутите на 

фондовите, согласност за склучување на договор за маркетинг партнерство со Стопанска банка АД 

Скопје, беа донесени и други одлуки и разгледани бројни прашања. 

 

2.3 Управен одбор 

Управниот одбор на пензиското друштво го претставува и застапува пензиското друштво и пензиските 

фондови и раководи со нивната работа. Има најшироки овластувања во управувањето, вршењето на 

сите работи поврзани со водењето на пензиското друштво, тековните активности и да дејствува во сите 

околности од име на пензиското друштво и пензиските фондови во рамките на предметот на 

работењето, освен за оние за кои е потребна согласност од Надзорен одбор. 

Управниот одбор е целосно одговорен за управувањето со пензиското друштво и пензиските фондови, 

за нивното застапување и во своето работење е обврзан да ги земе предвид интересите на сите 

акционери, вработените и на сите заинтересирани субјекти. 

Членовите на Управниот одбор рамноправно го претставуваат и застапуваат                          пензиското друштво и за 

својата работа се одговорни пред Надзорниот одбор. 

Управниот одбор на друштвото го сочинуваат: 

• Г-дин Војдан Јорданов, Претседател на Управниот одбор, магистер по бизнис администрација 

прекинат мандат заради предвремен раскин на договорот за вработување заклучно со 

31.03.2021 година, 

• Г-дин Тихомир Петрески, Претседател на Управниот одбор, магистер по бизнис администрација 

со почеток на мандатот од 01.04.2021 година, и 

• Г-дин Маријан Николовски, Член на Управниот одбор, магистер по економски науки. 

 
Во периодот за којшто се однесува извештајот се одржаа 17 (седумнаесет) седници на Управниот одбор, 
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на кои  беа разгледани значајни прашања  од областа на работењето на Друштвото. Управниот одбор 

разгледа и решаваше и други           прашања од секојдневното работење на Друштвото. 

Меѓу поважните прашања кои беа дискутирани на седниците на Управниот одбор се: усвојување на 

голем број на акти од сите области на работењето на Друштвото, разгледување на извештаи за ризици, 

усогласеност на работењето и актуарски извештаи, усвојување на нов Правилник  за  организација  и 

систематизација во Триглав пензиско друштво АД Скопје и слично. 

Во продолжение се презентирани примањата на членовите на органите на управување исплатени од 

страна на Триглав пензиско друштво АД Скопје во деловната 2021 година: 

 

    

000 МКД 31.дек.21 31.дек.20 Индекс 

  (1)  (2)  (1)/(2)  

Надзорен одбор       

Паушал 592 594 100 

Надоместоци на плата - - - 

Бонус - - - 

Осигурувања - - - 

Други права - 17 - 

Вкупно 592 611 97  

        

Управен одбор       

Плата 5.950 5.869 101 

Бонус - - - 

Осигурувања - - - 

Други права 40 - - 

Вкупно 5.990   5.869  102  

 

 

2.4 Инвестициски одбор 

Инвестицискиот одбор се формира од страна на Управниот одбор на друштвото и претставува 

советодавно, стручно тело кое врз основа на движењата и состојбите на финансиските пазари и 

анализа на финансиските инструменти дава предлози на Управниот одбор за инвестирање на средствата 

на фондовите. 

Во одборот членуваат лица кои се непосредно вклучени во процесот на инвестирање, лица задолжени 

за управување со ризиците на пензиските фондови и лица задолжени за следење на усогласеноста на 

инвестициите со регулативата и интерно поставените ограничувања. 

Членови на инвестицискиот одбор во текот на годината беа: 

• Ирис Андријевиќ – Претседател на Инвестицискиот одбор, Директор на  Секторот за 

управување со инвестициско портфолио, 

• Цветанчо Димовски – Заменик претседател на Инвестицискиот одбор, Директор на Секторот 

за развој и логистика 

• Елена Марковска – член, Управувач со инвестициско портфолио – до 29.07.2021 година, 

• Арне Ѓоргов – член, Стручен соработник за надзор и анализа (мiddle office);  

• Перо Цуцулов – член, Раководител на служба за управување со ризици на   фондови, 

• Војдан Јорданов – член, Претседател на Управниот одбор - до 31.03.2021 година, 

•  Тихомир Петрески – член, Претседател на Управниот одбор – од 01.04.2021 година и 

• Маријан Николовски – член, Член на Управниот одбор. 
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Членовите на Инвестицискиот одбор се назначуваат од страна на Управниот одбор на Друштвото. Во 

презентираниот состав, инвестицискиот одбор вклучува лиценциран CFA (Chartered Financial Analyst) 

аналитичар и двајца инвестициони советници, со положен стручен испит пред Комисијата за хартии од 

вредност. Инвестицискиот одбор работи согласно интерниот акт Деловник за работа на Инвестицискиот 

одбор на Триглав пензиско друштво АД Скопје. 

 

Во текот на 2021 година, Инвестицискиот одбор одржа вкупно 13 седници. 

Триглав пензиско друштво АД Скопје ги инвестира средствата на членовите на Фондот во согласност со 

строго дефинирани правила и принципи и супервизија вршена од страна на Агенцијата за супервизија 

на капитално финансирано пензиско осигурување. Мисијата на Друштвото е да обезбеди највисока 

стапка на принос, конзистентна со обврските и ликвидносните потреби на  фондовите, и во согласност 

со прифатливото ниво на ризик. Инвестирањето на средствата на фондот е во насока на остварување на 

стабилна долгорочна стапка на принос и зачувување на реалната вредност на инвестираните средства. 

Друштвото врши проценка на средствата на Фондот за секој календарски ден и ги пресметува нето 

средствата, вредноста на сметководствената единица на Фондот и бројот на сметководствени единици 

и за истото го известува чуварот на имот, а по добивањето на потврдата од чуварот на имот за 

усогласеноста на пресметките, Друштвото ја известува и Агенцијата. Чуварот на имот ги чува средствата 

на фондовите одвоено од средствата на Друштвото. 

Друштвото ги носи одлуките поврзани со инвестициските активности на Фондот преку Управниот одбор 

на Триглав пензиско друштвото АД Скопје. Спроведувањето на донесените одлуки се врши од страна на 

Секторот за управување со инвестициско портфолио и Секторот за развој и логистика. 

 

2.5 Организациска структура 

Друштвото својата организациска структура ја дефинира преку Правилникот за внатрешна организација 

и систематизација на  работни  места. За ефикасно и квалитетно извршување на стручни, 

административни и други работи и работни задачи во Друштвото се организирани соодветни 

организациони облици и тоа: 

• Сектори и 
• Служби. 

 

 
Управниот одбор ги извршува следните активности: 

 

• застапување и претставување на Друштвото пред трети лица;  

• планирање на долгорочна стратегија за развој на Друштвото;  

• контрола на спроведувањето на стратешкиот план за развој на Друштвото;  

• донесување на одлуки за насочување на деловниот процес на Друштвото; 

• предлагање на основите на деловната политика на Друштвото и организацијата на Друштвото; 

• извршување на одлуките на Собранието на акционери и Надзорниот одбор, и грижа за нивно 
спроведување; 

• организирање на контролинг систем и внатрешни ревизии;  

• следење на ризиците на кои е изложено друштвото и минимизирање на истите; 

• присуствување (членот), како и организација и водење на седниците на Управниот одбор 
(претседателот); 

• редовни известувања до Надзорниот одбор; 

• истапување во јавност со цел давање на изјави во име на Друштвото, лично или преку овластено лице;  
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Секторот за финансии и сметководство на фондови ги извршува следните активности: 
 

• дневно вреднување и проценка на средствата во фондовите; 

• распоредување и евиденција на уплатените придонеси во фондовите; 

• конверзија на средствата на индивидуални, доброволни индивидуални и професионални сметки; 

• обработка на приносите и нивно распоредување на индивидуални, доброволни индивидуални и 
професионални сметки; 

• обработка на исплати и преноси на средства од индивидуалните, доброволните индивидуални и 
професионалните сметки на членови во задолжителен и доброволен пензиски фонд; 

• водење евиденција на инвестирањето; 

• контрола на документација и договори за банкарски депозити и извештаи за склучени трансакции од 
брокерските посредници и нивна усогласеност со налозите за инвестирање; 

• Пресметка и изготвување на документација за наплата на надоместоците од друштвото; 

• Дневно ажурирање на податоци за инструменти во портфолиото на фондовите; 

• Извршување на други активности. 
 

 
Секторот за администрирање на сметки на клиенти ги извршува следните активности: 
 

• го организира и контролира чувањето на документацијата поврзана со фондовите; 

• организира евиденција на осигуреници кои потпишале договор за членство во задолжителниот 
пензиски фонд и водење на нивните индивидуални сметки; 

• организира евиденција на осигуреници кои потпишале договор за членство во доброволниот пензиски 
фонд и водење на нивните доброволни индивидуални сметки, како и евидентирање на лицата кои се 
членови на професионални пензиски шеми и водење на нивните професионални сметки; 

• обработува и разменува датотеки за членовите на задолжениот пензиски фонд преку порталот на 
МАПАС; 

• Извршува постапки на пренос на средства од пензиските фондови, врши размена на датотеки за 
трансфер со други друштва; 

• администрира сметки на членовите на пензиските фондови; 

• администрира со уплати во доброволниот пензиски фонд; 

• врши контрола на обработката на придонесите и пренесените средства од други задолжителни 
пензиски фондови и нивно распоредување на индивидуалните сметки во задолжителниот пензиски 
фонд; 

• врши контрола на распределба на уплатените придонеси на професионалните сметки во доброволниот 
пензиски фонд и  пренесени средства од други пензиски фондови; 

• врши контрола на податоци и известувања до осигурениците, членови на задолжителниот пензиски 
фонд и членовите на доброволниот пензиски фонд; 

• врши контрола на евиденцијата на вложувања во хартии од вредност; 

• грижа за сметките и потсметките во пензиските фондови и известување на членовите и пензионираните 
членови; 

• генерирање на годишни извештаи за членови и пензионирани членови; 

• вршење на работи на контролирање и координирање на активностите околу администрирањето на 
индивидуалните; сметки на членовите и пензионираните членови; 

• Извршување на други активности. 
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Секторот за продажба и маркетинг ги извршува следните активности: 

 

• следење на и анализа на пазарниот тренд и добивање на информации; 

• развој и промоција на пензиското осигурување; 

• вршење работи на маркетинг на пензиските фондови и  на потенцијални членови, пензионирани 
членови и склучување на соодветни договори; 

• контрола на маркетинг материјалите на продажни места; 

• подготвување планови за продажни  активности; 

• вршење контрола на продажни места; 

• врши избор и координација на агенти;  

• утврдување на задачите на агентите и контрола на нивно остварување; 

• аквизиција на нови кандидати за агенти; 

• подготовка на извештаи за работењето на продажната мрежа; 

• Извршување на други активности. 
 

 
Секторот за инвестиции ги извршува следните активности: 
 

• спроведување на целокупниот процес на инвестирање на средствата на фондовите на домашните и 
странските пазари согласно Одлуките за инвестирање донесени од страна на Управниот одбор на 
Друштвото; 

• воспоставува и одржува односи со пазарни посредници и учесници;  

• го следи квалитетот на хартиите од вредност и лимитите за инвестирање; 

• следење на одделни видови на ризици;  

• подготвува анализи на финансиски инструменти и предлози за инвестирање; 

• Извршување на други активности. 

 
Секторот за управување со ризици ги извршува следните активности: 

 

• контрола на инвестиционата стратегија и инвестиционата тактика; 

• развој на методи на идентификување, мерење, анализирање, известување и управување со ризици; 

• дневно ги контролира трансакциите со хартии од вредност од аспект на нивна усогласеност со 
законските и интерни лимити; 

• учество во изготвување на анализи, извештаи и истражувања поврзани со сегментот ризици; 

• учествува во подготвување на стратегии, инвестициони политики и планови;  

• подготвува анализи, извештаи и материјали за одлучување и ги доставува до Инвестицискиот одбор и 
органите на управување на Друштвото;  

• Извршување на други активности. 
 

 
Самостојната служба за внатрешна ревизија ги извршува следните активности: 

 

• Подготовка на план на Службата и соработка во подготовка на плановите на Друштвото и грижа за 
ефикасно спроведување на годишната програма и деталниот оперативен план, Следење и контрола на 
усогласеноста на работењето на Друштвото со Законот за супервизија на осигурување како и со другите 
законски прописи, деловната политика и внатрешните акти на Друштвото со кои е регулирано 
работењето на Друштвото, 
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• Oценување на адекватноста и ефикасноста на воспоставениот систем на внатрешна контрола, 
правилата, процедурите за работа, постапката и испитување на функционирање на внатрешна контрола 
во Друштвото, 

• Следење на работењето на основните деловни функции и спроведување на внатрешна ревизија во 
организациските единици, 

• Оценување на ефикасноста на сметководствениот систем и систем на информации за деловно 
одлучување, 

• Проверкa на изработената годишна сметка и финансиските извештаи, 

• Извршување на други активности. 

 
Самостојната служба за актуарски работи ги извршува следните активности: 
 

• ги подготвува потребните статистички податоци и статистички извештаи согласно регулативата; 

• дава мислење за актите на деловна политика; 

• вршење на актуарски пресметки и обезбедување на насоки за пресметки на програмираните 
повлекувања со цел проверка дали направените пресметки и користените таблици на смртност и 
каматни стапки се пресметани во согласност со закон и подзаконските акти; 

• актуарска проверка на ликвидноста на пензиските фондови согласно планираниот тек на програмирани 
повлекувања, месечни ануитети и еднократни исплати; 

• изготвување на анализи, извештаи, истражувања и издавања на потврди во врска со пресметките за 
програмираните повлекувања, актуарската проверка на ликвидноста и други работи во делокругот на 
актуарското работење на Друштвото;     

• врши актуарски пресметки и проекции поврзани со процесите на исплата на пензии и пензиски 
надоместоци од задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, на барање на член и на Фондот на 
ПИОМ; 

• врши контрола на спроведување на процесите поврзани со исплата на пензии; 

• врши други актуарски пресметки. 

 
Самостојната служба за правни работи ги извршува следните активности: 
 

• следење и проучување на законските и другите прописи;    

• давања правни мислења и совети  изготвување на општи и други акти на Друштвото; 

• следење и спроведување на постапката за донесување или измена на постоечките општи акти (Статут, 
правилници, упатства, деловници, одлуки и др.);    

• подготвување на комерцијалните договори каде една од страните е Друштвото;   

• следење на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам; 

• идентификување и следење на ризиците на неусогласеност на друштвото и фондовите со регулативата; 

• следење и усогласување на новодонесената регулатива и измените во регулативата и усогласување на 
актите и процесите на Друштвото со истата; 

•  изработување на извештаите кои се испраќаат до МАПАС, Управата за финансиско разузнавање, 
Дирекцијата за заштита на личните податоци и други институции; 

•  учество во активности во врска со управувањето со човековите ресурси; 

•  подготовка на документи за потребите на седниците на Управниот одбор, Надзорниот одбор и 
Собранието на акционери на Друштвото; 

•  учествува во изработка на предлог општи и поединечни акти од делокругот на работа на Друштвото; 

•  учествува во подготвување на тужби, одговори на тужби и други поднесоци; 

• Извршување на други активности. 
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Самостојната служба за информатичка технологија ги извршува следните активности: 
 

• го одржува информацискиот систем во Друштвото; 

• овозможува непречена техничка работа на софтверските апликации кои ги користи друштвото; 

• овозможува техничко-компјутерски услови за непречено функционирање на вработените во 
Друштвото; 

• ја одржува и следи и функционалноста на компјутерско-техничката опрема и другите уреди во 
Друштвото; 

• предлага информатичко-технолошки подобрувања на информацискиот систем;  

• обезбедува високо ниво на заштита на информациите содржани во информацискиот систем; 

• Извршување на други активности. 

 
Самостојната служба за економско-финансиски работи ги извршува следните активности: 
 

• Извршување на финансиска оператива (плаќање на обврски, обезбедување на услови за вршење на 
платен промет); 

• Следење на ликвидноста на Друштвото; 

• Водење на главна книга и помошни книги; 

• Извршување на даночни обврски; 

• Подготовка на финансиски извештаи согласно локална и меѓународна регулатива; 

• Учество во изработката на планот и стратегијата на Друштвото, подготовка на планот на Одделението и 
соработка во подготовката на плановите на останатите Сектори; 

• Извршување на други активности. 
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УПРАВЕН ОДБОР 
 

1.Претседател на Управен одбор 
2.Член на Управен одбор 

 

 

 

Сектор за администрирање на 
сметки на клиенти 
Директор на Сектор 

Сектор за продажба и 
маркетинг 

Директор на Сектор 

Сектор за финансии и 
сметководство на фондови 

Директор на Сектор 

ЛЕГЕНДА: 
 

Органи на управување 

Сектори 

Служби  

Самостојна служба за 
економско-финансиски работи 

Раководител на Служба 
 

Самостојна служба за актуарски 
работи 

Раководител на Служба 
 

 

Сектор за управување со 
ризици 

Директор на Сектор 

Сектор за инвестиции 
Директор на Сектор 

Служба за управување со 
ризици на фондови 

Служба за надзор и анализа 
(middle office) 

 

 

НАДЗОРЕН ОДБОР 
 

Самостојна служба за правни 
работи 

Раководител на Служба 
 

Самостојна служба за 
информатичка технологија 

Раководител на Служба 
 

Служба за управување со 
инвестициско портфолио 

Служба за продажба 

Служба за маркетинг 

Служба за администрирање 
на сметки на клиенти 

Служба за грижа на клиенти 

Служба за администрирање 
на фондови 

Служба за наплата, исплата и 
порамнување 

Самостојна служба за 
внатрешна ревизија 

Раководител на Служба 
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3 Деловно окружување 

3.1 Општо деловно окружување и влијание на околината врз 

работењето на Друштвото 

А) Политички аспект 

 

По распадот на Југославија во 1991 година и прогласувањето независност во 1991 година, Македонија 

се етаблира како република со повеќепартиска парламентарна демократија и политички систем 

поделен на законодавна, извршна и судска власт. Собранието, составено од 120 пратеници, е централна 

и најважна институција на државната власт. Согласно Уставот, Собранието е репрезентативно тело на 

граѓани, избрано на општи и непосредни избори со мандат од 4 години и му е доверено од 

законодавната власт на Р. С. Македонија. Владата ја избира Собранието на Републиката со мнозинство 

гласови од вкупниот број делегати и одговара пред Собранието за својата работа. Покрај Владата, 

извршната власт има и Претседателот, кој ја претставува Републиката и е Главен командант на 

вооружените сили. Претседателот е избран на општи и непосредни избори со мандат од 5 години и 

може да има максимум 2 мандата. Актуелен претседател е Стево Пендаровски, кој го издржува својот 

прв мандат (2019-).  

Р. С. Македонија на 27.03.2020 година стана 30-та полноправна членка на НАТО. Дополнително, на 

26.03.2020 година, конечно доби зелено светло за отпочнување на преговори со ЕУ но без конкретен 

датум. За Р. С. Македонија ова се историски достигнувања со кои се гарантира економска стабилност и 

иднина и подобар животен стандард. 

Во текот на 2021 се појавија нови предизвици во преговорите меѓу Бугарија и Македонија, особено по 

усвојувањето на резолуцијата на 29 јули, со која Владата на Р.С. Македонија се обврза да го почитува 

континуитетот на македонскиот јазик и неговите дијалекти, како и да се почитува автохтоноста на 

македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиозен континуитет, сето тоа 

засновано на познавање на науката и воспоставените факти, и почитување на меѓународното право. Во 

октомври 2021 година се одржа ЕУ Самит за Западен Балкан, на кој планот 5 + 1 го претстави 

претседателот на Република Бугарија и Претседател на Европската комисија, а кој треба да го потпише 

Р.С. Македонија. Сепак, засега не е јасно дали неговото потпишување ќе резултира со деблокирање на 

процесот на интеграција во 2022 година. 

 
Б) Економски аспект 

 

Во 2020 година настана КОВИД 19 кризата која предизвика големи потреси на глобалната и локалната 

економија. Затварањето на економијат и ограниченото движење се со цел да се забави забрзаното 

ширење на КОВИД 19 предизвика најдлабока индуцирана рецесија на македонската економија со пад 

на БДП од околу 6,1%. 

 

Во 2021 година македонската економија се врати на страната на растот. Според проценетите податоци 

на Државниот биро за статистиката, стапката на раст на бруто домашниот производ (БДП) во 2021 година 

изнесува 4,0%, со највисок раст во вториот квартал (13,4%). Ова е потврда дека економската криза 

предизвикана од Ковид-19 е совладана и дека економијата полека почна да закрепнува. Владата на 

Р.С.Македонија најавува дополнителен план за финансирање на забрзан раст, што е комплементарно 

на Интервенцискиот план за инвестиции за 2021-2027 година.  

 

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучително и непрофитните институции кои им служат на 

домаќинствата, во 2021 година номинално се зголеми за 5,0%, а нејзиното учество во структурата на 

бруто домашниот производ изнесува 75%. Невработеноста во 2020 година беше на ниво од 16,4%, а во 

2021 година невработеноста падна на 15,2% (Q3, 15,7%), додека вработеноста е на ниво од 47,3% од  
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вкупното работоспособно население. Во однос на истиот период лани невработеноста е намалена за 1,2 

п.п, иако истото не е целосно отсликано и кај стапката на вработеност која е зголемена за 0,5 п.п.   

 
 2016 2017 2018 2019 2020 

2021** 
Проекција 

2022  

БДП (стапка на раст) 2,9% 0,0% 2,7% 3,6% (6,1%) 4,0% 4,6% 

Инфлација (0,2%) 1,4% 1,5% 0,8% 1,2% 3,2% 2,4% 

Невработеност 23,7% 22,4% 20,7% 17,3% 16,4% 15,2% 14,4% 
     Извор: Министерство за финансии на Р. С. Македонија; Народна банка на Р. С. Македонија.  
     * Проценети податоци  

 
Инфлација и каматни стапки 

 

Првичната оцена на Народната банка за 2021 година година е 3,2% (2,4% за 2022 година). Гледајќи ги 

статистичките податоци, досега е забележан најголем раст на цените на основните производи, а 

годишната стапка на инфлација е двојно повисока од планираната. Цените на храната исто така забрзаа, 

па така според Заводот за статистика истите бележат раст од 9,4% во 2021 година, додека цените на 

транспортот се зголемија за 18%. 

 

По стабилното ниво кое каматните стапки на државните обврзници го имаа во 2016 година, истите 

почнаа значително да паѓаат во следните години. Во 2021 година, приносите на должничките 

инструменти се движеа од 0,5% за 12 месечни државни обврзници, до 2,5% за 15 годишни државни 

обврзници без девизна клаузула.  

 
            Државни  обврзници без девизна клаузула                                                                   Државни обврзници с о ЕУР валутна клаузула 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извор: Министерство за финансии 

 
Јавен долг 

 

Според општо прифатената методологија, Р.С. Македонија спаѓа во групата на средни задолженија 

земји. Во текот на изминатите години, буџетскиот дефицит постојано се намалуваше се до 2020 година 

кога нагло порасна на 8,1% од БДП, а како резултат на Ковид 19 кризата.  

 

Во 2021 година регистриран е дефицит од 38.783 милиони денари или 5,4% од БДП. Буџетскиот дефицит 

беше комбинирано финансиран преку задолжување на државата во странство, како и преку домашниот 

пазар. Очекувањата за 2022 година се кон стабилизирање на дефицитот на 4,3% од БДП. 

 

На крајот 2021 година, јавниот долг изнесува 60,8% од БДП, што е пад од 0,2 отсто поени во однос на 

2020 година. Намалувањето на долгот се однесува на плаќање Еврообврзница издадена во 2014 година 

во износ од 500 милиони евра. Средства за оваа еврообврзница беа обезбедени со издавање нова 

еврообврзница во март 2021 година со историски најниска каматна стапка од 1,625%. Заклучно со 

Рочност 12M 2Г 3Г 5Г 10Г 15Г 12М 2Г 3Г 5Г 10Г 15Г 30Г 

2014 1,70% 2,20% 3,65% 2,90% 3,80% / 1,50% 2,00% / / 3,50% 4,00% / 

2015 2,50% 2,20% 2,65% / 3,80% / 2,50% 2,70% / / 3,70% 4,30% / 

2016 2,60% 2,80% / / 3,90% / 1,75% 2,00% / 2,50% / 3,80% / 

2017 1,85% 2,10% 2,35% / / / 0,90% 0,90% / / / 2,90% 4,50% 

2018 0,90% 1,30% 1,50% 2,00% / 3,40% 3,00% 2,00% / 2,70% 4,5% / / 

2019 0,60% / / 1,50% / 3,00% 0,50% / / 1,30% / 2,45% 4,10% 

2020 0,40% 0,90% 1,30% / 2,00% 2,50% / 0,60% 1,00% / 1,50% 2,20% 4,10% 

2021 0,50% 0,60% 1,30% 1,20% / 2,50% / / / / / 2,20% / 
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31.12.2021 година, јавниот долг се состои од 65% надворешен и 35% внатрешен долг. Вкупниот државен 

долг во 2021 година е намален во однос на 2020 година за 0,1 процентни поени и изнесува 51,8% од 

БДП. 

Извор: Министерство за финансии 

 
В) Социјален аспект 

Според најновите податоци од 31.12.2020 година во Р. Северна Македонија живеат 2.068.808 

жители кои се различни по својата етничка, верска и културна припадност. Согласно последниот 

официјален попис од 2002 година, Македонците претставуваат мнозинство во државата со 64% од 

вкупниот број жители, потоа следат Албанците со 25%, Турците со 4,0% и Ромите со 2,7%. Просечниот 

годишен раст на населението во земјата од втората половина на 20-тиот век до денес постојано се 

намалува, од 26,3 промили во 1948 на -3,2 промили во 2020  година.  Ваквите податоци ја класифицираат 

Македонија меѓу земјите со низок раст на населението, како што се повеќето земји во Европа. Освен 

тоа, согласно Еуростат, населението дополнително се намалило за најмалку 230.000 граѓани кои 

емигрирале  во земјите од Европската Унија во период од 1998 до 2011 година. 

Жителите на возраст од 65 години и постари претставуваат 12,3% од вкупниот број на жители во земјата. 

Податоците покажуваат дека населението во државата е под влијание на процесот на демографско 

стареење, односно анализата на старосната структура покажува на еден тренд на намалување на 

младото население. Ваквите движења се многу интересни доколку се погледнат на ниво на општини, 

региони или националности. Имено, во 29 општини старото население учествува во повеќе од 13%, од 

кои во 26 општини учеството е помеѓу 20 и 30%  (општини претежно населени со Македонци). Од друга 

страна, во 20 општини младото население учествува со повеќе од 33% во вкупното население на 

општините, главно населени со етнички Албанци. 

Македонија спаѓа во земјите со најнизок животен стандард во  Европа. Куповната моќ на населението 

изнесува околу 41% од просекот на Европската Унија. Во исто време, приходот е крајно нееднакво 

дистрибуиран, односно разликите помеѓу најбогатото и најсиромашното население во државата, 

мерено  преку индексот GINI, се меѓу највисоките во Европа (30,7%). Сепак во последните години 

забележан е извесен напредок, особено во поглед на бројот на сиромашното население. Имено, гледано 

преку индексот Laeken, сиромашното население во Р. Македонија се намалило од 27,3% во 2010 година 

на 22,1% во 2014 и 21,5% во 2015 година. Во 2018 година индексот Laeken порасна на 21,9%, а во 2019 се 

намали на 21,6%. 
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3.2 Пазар на пензиско осигурување 

Македонскиот пензиски систем ја има следната структура:  

• Осигурување врз основа на генерациска солидарност (прв столб),  

• Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување ( втор столб),  

• Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб). 

Првиот столб претставува задолжително пензиско и инвалидско осигyрување врз основа на генерациска 

солидарност (Фонд на ПИОСМ) и претставува осигyрување организирано според принципот на тековно 

финансирање (рау-аѕ-уоu-go), односно каде што сегашните осигуреници (вработените) плаќаат 

придонеси од кои се исплаќа пензија на сегашните пензионери 

Вториот столб претставува задолжително капитално финансирано пензиско осигyрување 

(задолжителни пензиски фондови) кое се темели врз основа на капитализација на средствата, на 

принцип на дефинирани придонеси. 

Третиот столб претставува капитално финансирано пензиско осигyрување врз основа на капитализација 

на средствата на принцип на дефинирани придонеси, но за разлика од вториот столб, се базира на 

доброволна основа. 

 
3.2.1.1  Конкурентно окружување 

 

Капитално финансираното пензиско осигурување претставува втор сегмент по големина во 

финансискиот систем на Р.С. Македонија, по банкарскиот систем. Вкупниот број на членови во вториот 

столб достигна 550.477 членови, а средствата под управување изнесуваа 105.662 милиони денари, 

односно над 1,7 милијарди евра. Во третиот столб членуваа 27.772 членови, чии средства достигнаа 

2.870 милиони денари, односно околу 46,5 милиони евра. 

 
На пазарот на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување освен Триглав пензиско 

друштво АД Скопје, постојат уште две  друштва  за управување со пензиски фондови – КБ Прво пензиско 

друштво АД Скопје и Сава пензиско друштво АД Скопје. 

 

Бројот на членови во Триглав пензиско друштво порасна од 17.510 на 30.083, со што пазарното учество 

достигна 5%, наспроти 3% во 2020 година. Во однос на средствата под управување исто така беше 

постигнат значителен раст од 1.118 милиони мкд на 2.997 милиони мкд. 

Подолу е прикажана состојбата на пазарот во однос на членство и нето средства     под управување во 

задолжителните (прва табела) и доброволните (втора табела) пензиски фондови. 

 

 

  

31.дек.21 31.дек.20 

Вкупно 
членови 

Удел на 
пазарот 

(членови) 

Нето 
средства 

(мил.мкд) 

Удел на 
пазарот 

(нето 
средства) 

Вкупно 
членови 

Удел на 
пазарот 

(членови) 

Нето 
средства 

(мил.мкд) 

Удел на 
пазарот 

(нето 
средства) 

Сава пензиско друштво  
АД, Скопје 

              
251.241  46% 

                  
48.060  45% 

      
247.122  47%        40.501  46% 

КБ прво пензиско 
друштво АД, Скопје 

              
269.153  49% 

                  
54.605  52% 

      
265.351  50%        45.638  52% 

Триглав пензиско 
друштво АД, Скопје 

                
30.083  5% 

                    
2.997  3% 

        
17.510  3%          1.118  1% 

Вкупно 
              

550.477  100%  
                

105.662  100%  
      

529.983  100%         87.257  100%  
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31.дек.21 31.дек.20 

Вкупно 
членови 

Удел на 
пазарот 

(членови) 

Нето 
средства 

(мил.мкд) 

Удел на 
пазарот 

(нето 
средства) 

Вкупно 
членови 

Удел на 
пазарот 

(членови) 

Нето 
средства 

(мил.мкд) 

Удел на 
пазарот 

(нето 
средства) 

Сава пензиско друштво 
АД, Скопје 

                
12.128  44% 

                    
1.416  49% 

          
7.505  68%          1.138  50% 

КБ прво пензиско 
друштво АД, Скопје 

                
15.569  56% 

                    
1.450  51% 

          
3.513  32%          1.155  50% 

Триглав пензиско 
друштво АД, Скопје 

                       
75  0% 

                           
3  0% 

                
-    0%                -    0% 

Вкупно 
                

27.772  100%  
                    

2.870  100%  
        

11.018  100%           2.292  100%  

 

4 Примена на кодексот за корпоративно управување 

Кодексот за добро корпоративно управување во Триглав пензиско друштво АД, Скопје беше усвоен на 

1-то Собрание на акционери на Друштвото, што се одржа на 30.05.2019 година. Со донесувањето на 

Кодексот за добро корпоративно уредување се утврдија основните начела и правила за добро 

корпоративно управување во Друштвото. 

Корпоративно управување во Друштвото всушност претставува збир  на правила со кои се уредуваат 

начинот, постапките и процесите преку кои Управниот одбор, Надзорниот одбор, лицата со посебни 

овластувања и одговорности и раководните лица во пензиското друштво, донесуваат одлуки во врска 

со управувањето на Друштвото и фондовите и начинот како се следи имплементацијата на тие одлуки. 

Целта на доброто корпоративно управување е обезбедување одговорност и транспарентност во 

работењето на пензиското друштво, создавање на доверба меѓу Управниот и Надзорниот одбор и 

заинтересираните субјекти, особено членовите и пензионираните членови на пензиските фондови, како 

и подобрување на ефикасноста на работењето и намалување на ризиците од работењето на пензиското 

друштво и пензиските фондови. 

4.1 Начин на исполнување на фидуцијарната должност 

Во периодот за којшто се однесува извештајот Друштвото успешно ја исполнуваше својата фидуцијарна 

должност со поставување на организациона структура, во која е вграден систем на добро корпоративно 

управување, со ангажирање на професионални, компетентни, високостручни кадри во сите области и 

промовирање на високи етички и морални стандарди во работењето. 

Фидуцијарната должност во Друштво се спроведува со примена на високи стандарди на етика и 

интегритет и без судир на интереси и обезбедува нејзина примена од страна на секој вработен и 

работно ангажиран во пензиското друштво. 

Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и 

раководните лица во Друштво согласно својата фидуцијарна должност работеа единствено во корист на 

интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови. 

 

5 Податоци за перформансите на Триглав фондовите 

5.1 Членство 

Почетокот на работењето во Април 2019 година ги донесе и првите членови во Триглав отворен 

задолжителен пензиски фонд - Скопје. До крајот на 2021 година, Фондот забележа раст на членството 

до 30.159 членови, од кои 30.084 во рамки на задолжителниот фонд и 75 во рамки на доброволниот 

фонд. 
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31 Декември 

2021 
31 Декември 

2020 

 

Индекс 

(1) (2) (1)/(2) 
Задолжителен фонд    

Привремено доделени1 4.155 3.499                    119  

Трајно доделени 15.831 10.404                    152  

Со потпишан договор 10.098 3.608                    280  
Преземени/ поништени (505) (268)                    188  

Доброволен фонд    

Со доброволна индивидуална сметка 42 - - 

Во пензиска шема 33 - - 

Вкупно членство 30.159 17.511 172 

 

Просечниот прилив на нови членови во 2021 изнесуваше 1.084 нови членови месечно. Просечната 

заштеда изнесува 99.614 денари по член, што е одраз на структурата на членство која е доминантно 

нововработени лица чиј што период на акумулација на средства штотуку започнува. 

 
 31 

декември 
31 

декември Индекс  2021 2020 

 (1) (2) (1)/(2) 

  ≤  20   2.686   2.644   102  

 21-25   8.818   5.295   167  

 26-30   6.431   3.412   188  

 31-35   4.552   2.504   181  

 36-40   4.210   2.110   199  

 41-45   2.129   932   227  

 46-50   971   455   212  

 51-55   352   157   223  

 56-60   7   1   600  

> 60  - - - 

Вкупно членство по старосна структура 30.159 17.511 172 

 

5.2 Средства под управување 
 
Задолжителен фонд 

Во текот на 2021 година, нето вредноста на фондот порасна за 30,55 милиони евра и на ден 31.12.2021 година 
изнесува 48,7 милиони евра. Во овој период вредноста на сметководствената единица порасна за 8,3% и на 
последниот ден од годината изнесува 110,1287 МКД (од основање на фондот 01.04.2019 година- приносот на 
фондот изнесува 3,59% на ануализирана основа). 

  

 

1 привремено распределени членови се оние членови кај кои во моментот на известување сеуште не е  изминат 

периодот од 3  месеци по првиот  ден  на вработувањето во  кој имаат право на слободен избор на задолжителен 
пензиски фонд. 
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 График: Движење на НАВ и вредноста на сметководствена единица на ТОЗПФ 

 
 
Месечната промена на вредноста на нето средствата и кумулативниот месечен принос од почетокот на годината за 
задолжителниот фонд се прикажани во следните графици. 

График: Вредност на НАВ- ТОЗПФ 

 
 
График: Принос по месеци- ТОЗПФ 

 
 
Портфолиото на задолжителниот фонд се состои од вложувања на домашниот пазар (75%) и вложувања на 
странскиот пазар (25%). Деталните податоци за структурата на задолжителниот фонд по класи на инструменти и 
одделни вложувања се прикажани во следните графици. 
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Графици: Месечна промена и структура на портфолиото на Триглав ОЗПФ по групи на инструменти  

 
 
График: Структура на одделни вложувања во портфолиото на ТОЗПФ  
 

 

 
 
Табела: Резултати од инвестирање во акции и инвестициски фондови на домашен пазар на ден 31.12.2021- 
задолжителен фонд 

 

  

Name 31.12.2021
просечна 

цена2021
P&L % количина P&L MKD %НАВ

ALKALOID AD SKOPJE 18.440 13.629 35,3% 1.094 5.262.874 0,67%

OIF WVP Premium invest 150,92 139,04 8,5% 145.496 1.728.544 0,73%

6.991.418 1,41%
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Табела: Резултати од инвестирање во ЕТФи на странски пазари на ден 31.12.2021- задолжителен фонд 

 

Табела: Резултати од инвестирање во акции на странски пазари на ден 31.12.2021- задолжителен фонд 

 
Доброволен фонд 

Доброволниот фонд започна со работа на ден 01.03.2021 година. Нето вредноста на фондот на ден 31.12.2021 
година изнесува 49,8 илјади ЕУР. Вредноста на сметководствената единица од почеток на функционирање на 
фондот порасна за 3,5% и на крајот на годината изнесува 103,4761 МКД 

 

График: Движење на НАВ и вредноста на сметководствена единица на ТОДПФ 

 
 

Месечната промена на вредноста на НАВ и кумулативниот месечен принос од почетокот на основање на 
доброволниот фонд се прикажани во следните графици. 
  

Name 31.12.2021
просечна 

цена2021
P&L % количина P&L MKD %НАВ

ISHARES MSCI WORLD ETF 135,3 124,0 9,2% 18.150 11.196.314 4,5%

ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) 108,1 88,1 22,7% 3.260 4.026.413 0,7%

ISHARES STOXX EUROPE 600 DE 48,3 42,8 12,8% 25.500 8.609.541 2,5%

ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE 107,4 91,8 17,0% 2.310 2.224.081 0,5%

SCHWAB US LARGE-CAP ETF 113,8 97,7 16,5% 18.250 15.956.597 3,8%

VANGUARD VALUE ETF 147,1 138,0 6,6% 15.390 7.604.225 4,1%

VANG FTSEAPXJ USDD 25,8 26,4 -2,1% 13.300 -453.729 0,7%

ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET 80,1 77,9 2,7% 3.600 416.717 0,5%

ISHARES GLOBAL 100 ETF 78,0 70,2 11,2% 3.300 1.409.039 0,5%

VANGUARD S&P 500 ETF 436,6 407,1 7,2% 3.940 6.314.699 3,1%

ISHARES TRUST ISHARES ESG AW 79,5 80,5 -1,2% 6.030 -327.150 0,9%

ISHARES ESG AWARE MSCI USA 107,9 106,0 1,8% 5.770 600.635 1,1%

VANGUARD ESG US STOCK ETF 87,9 87,0 1,0% 2.600 124.951 0,4%

SPDR BBG US TIPS 35,9 34,8 3,0% 11.600 660.327 0,8%

58.362.660 24,1%

Name 31.12.2021
просечна 

цена2021
P&L % количина P&L MKD %НАВ

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 19,3 16,2 19,4% 8.930 1.730.140 0,4%

LOCKHEED MARTIN CORP 355,4 355,0 0,1% 85 1.987 0,1%

NESTLE SA-REG 127,4 104,9 21,5% 1.260 1.687.960 0,3%

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 88,5 77,2 14,6% 1.830 1.270.718 0,3%

4.690.805 1,1%

Name 31.12.2021
просечна 

цена2021
P&L % количина P&L MKD %НАВ

ISHARES MSCI WORLD ETF 135,3 124,0 9,2% 18.150 11.196.314 4,5%

ISHR EUR 600 HEALTH CARE(DE) 108,1 88,1 22,7% 3.260 4.026.413 0,7%

ISHARES STOXX EUROPE 600 DE 48,3 42,8 12,8% 25.500 8.609.541 2,5%

ISHR EUR600 PERSNL&HOUSE DE 107,4 91,8 17,0% 2.310 2.224.081 0,5%

SCHWAB US LARGE-CAP ETF 113,8 97,7 16,5% 18.250 15.956.597 3,8%

VANGUARD VALUE ETF 147,1 138,0 6,6% 15.390 7.604.225 4,1%

VANG FTSEAPXJ USDD 25,8 26,4 -2,1% 13.300 -453.729 0,7%

ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET 80,1 77,9 2,7% 3.600 416.717 0,5%

ISHARES GLOBAL 100 ETF 78,0 70,2 11,2% 3.300 1.409.039 0,5%

VANGUARD S&P 500 ETF 436,6 407,1 7,2% 3.940 6.314.699 3,1%

ISHARES TRUST ISHARES ESG AW 79,5 80,5 -1,2% 6.030 -327.150 0,9%

ISHARES ESG AWARE MSCI USA 107,9 106,0 1,8% 5.770 600.635 1,1%

VANGUARD ESG US STOCK ETF 87,9 87,0 1,0% 2.600 124.951 0,4%

SPDR BBG US TIPS 35,9 34,8 3,0% 11.600 660.327 0,8%

58.362.660 24,1%

Name 31.12.2021
просечна 

цена2021
P&L % количина P&L MKD %НАВ

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 19,3 16,2 19,4% 8.930 1.730.140 0,4%

LOCKHEED MARTIN CORP 355,4 355,0 0,1% 85 1.987 0,1%

NESTLE SA-REG 127,4 104,9 21,5% 1.260 1.687.960 0,3%

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 88,5 77,2 14,6% 1.830 1.270.718 0,3%

4.690.805 1,1%
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График: Вредност на НАВ- ТОДПФ 

 
 
График: Принос- ТОДПФ 

 
 
 

Портфолиото на доброволниот фонд се состои од вложувања на домашниот пазар (86,5%) и вложувања на 
странскиот пазар (13,5%). Деталните податоци за структурата на портфолиото по класи на инструменти и одделни 
вложувања е прикажана во следните табели и графици. 
 
 

Графици: Месечна промена и структура на портфолиото на Триглав ОДПФ по групи на инструменти  

 

 

 

 

 

 

thousands EUR 
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График: Структура на одделни вложувања во портфолиото на ТОДПФ 

 

Табела: Резултати од инвестирање во домашни инвестициски фондови на ден 31.12.2021- доброволен фонд 

Табела: 
Резултати од инвестирање во ЕТФи на странски пазари на ден 31.12.2021- доброволен фонд 

 
  

Name 31.12.2021
просечна 

цена2021
P&L % количина P&L MKD %НАВ

OIF WVP Premium invest 150,9 145,1 4,0% 517 2.983 2,55%

2.983 2,55%

Name 31.12.2021
просечна 

цена2021
P&L % количина P&L MKD %НАВ

ISHARES MSCI WORLD ETF 135,3 126,5 7,0% 7 3.368 1,7%

SCHWAB US LARGE-CAP ETF 113,8 105,6 7,8% 8 3.586 1,6%

VANGUARD VALUE ETF 147,1 137,8 6,8% 6 3.047 1,6%

ISHARES STOXX EUROPE 600 DE 48,3 45,8 5,6% 16 2.539 1,6%

VANGUARD S&P 500 ETF 436,6 399,1 9,4% 1 2.038 0,8%

ISHARES GLOBAL 100 ETF 78,0 73,5 6,1% 2 490 0,3%

VANG FTSEAPXJ USDD 25,8 26,8 -3,8% 5 -318 0,3%

ISHARES GLOBAL FINANCIALS ET 80,1 79,2 1,1% 2 94 0,3%

SPDR BBG US TIPS 35,9 35,1 2,2% 5 207 0,3%

ISHARES TRUST ISHARES ESG AW 79,5 78,6 1,2% 20 990 2,8%

ISHARES ESG AWARE MSCI USA 107,9 106,8 1,0% 12 705 2,3%

16.745 13,5%
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5.3 Принос и надоместоци 

Остварениот номинален принос и остварениот реален принос на Триглав отворен задолжителен 

пензиски фонд - Скопје сведен на годишно ниво заклучно со 31.12.2021 година изнесуваат: 

 
 

 
Втор столб 

(задолжителен  фонд) 

 
Принос во 

номинален  износ 
Принос во 

реален износ 
(1) (2) 

   

За период 01.01.2021-.31.12.2021 8,32% 3,30% 

За период 30.06.2019-.31.12.2021 3,84% 1,01% 
*Извор:Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС 

 

Реалниот принос се добива од номиналниот принос, коригиран за промената нa нивото на трошоците 

на живот во пресметковниот период. Приносот на Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи 

од приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето 

друштво кое управува со задолжителниот пензиски фонд. 

 

 

Втор столб 
 (задолжителен  

фонд) 

Трет столб 
(доброволен  

фонд) 
(1) (2) 

   

Надоместок од придонеси 2% 2,9% 

Месечен надоместок од вредноста на нето средствата 0,03% 0,075% 

Надоместок за премин   

Број на денови < 720 15 евра / 

Број на денови < 360 / 10 евра 

Број на денови > 720 0 / 

Број на денови > 360 / 0 

   

Банка чувар на имот 0,041% 0,050% 

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување 0,1% / 

Агенција за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување 0,8% 0,8% 

*Извор:Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС 
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6 Податоци за остварениот финансиски резултат на Друштвото 

6.1 Извештај за сеопфатна добивка 
 
 

МКД ‘000 

31 
декември 

2021 

31 
декември 

2020 Индекс 

 (1) (2) (1)/(2) 

Приходи од управување со фондот  15.246   6.842   223  

1. Приходи од надоместок од придонеси  8.323   4.201   198  

2. Приходи од надоместок за управување  6.916   2.640   262  

3. Приходи од надоместок за премин  7   2   354  

Расходи од управување со фондот  18.527   8.677   214  

1.Расходи за МАПАС   3.324   1.686   197  

2.Расходи за чуварот на имот   972   369   263  

3. Расходи за Фондот на ПИОМ (% од уплатени придонеси)  404   209   194  

4. Трошоци за трансакции  -   -  - 

5. Трошоци за маркетинг  4.857   2.150   226  

6. Трошоци за агенти  7.744   3.042   255  

7. Останати трошоци за управување со фондот  1.226   1.222   100  

Останати приходи на друштвото   552   72   761  

Расходи од управување со друштвата  38.039   33.066   115  

1. Трошоци за суровини и други материјали  692   528   131  

2. Трошоци за услуги  11.722   10.032   117  

3. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци на вработените  18.848   15.978   118  

4. Амортизација и вредносно усогласување   3.107   2.920   106  

5. Резервирања за трошоци и ризици  (632)  806   (78) 

6. Останати трошоци од работењето  4.303   2.802   154  

Финансиски приходи  2.361   2.628   90  

Финансиски расходи  -  - - 

Резултат од работење пред оданочување  (38.407)  (32.201)  119  

Данок на добивка  -   -  - 

Нето резултат од работење  (38.407)  (32.201)  119  

 

Согласно очекувањата, Друштвото во третата година на работење оствари загуба од работењето во 

износ од 38.407 илјади денари. 

 

Друштвото генерираше приходи од управување со фондови во износ од 15.246 илјади денари. Најголем 

дел од приходите (8.323 илјади денари) се генерирани од надоместок од придонеси кој се пресметува 

како надомест од секој уплатен придонес во фондот. Во 2021 година овој надомест изнесуваше 2,00% 

од бруто уплатениот придонес (2020: 2,00%). 

 

Надоместокот од управување со средствата на фондот изнесуваше  6.916 илјади денари, а се пресметува 

дневно како процент од вредноста  на  нето средствата на фондот. Во 2021 година овој надоместок 

изнесуваше 0,03% месечно, односно 0,36% годишно (2020: 0,36%). 

 

Значајна ставка на приходната страна се и финансиските приходи кои беа остварени како резултат на 

соодветно инвестирање на расположливите средства на Друштвото во депозити и обврзници. Вкупниот  
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износ на генерирани камати од оваа активност е 2.361 илјади денари. 

 

Расходната ставка е поделена на две целини, односно Расходи од управување со фондови каде се 

презентираат расходите кои директно се поврзуваат со управувањето со фондовите, и Расходи од 

управување со друштвото. 

 
Под расходи од управување со фондови се претставени следните ставки: 

- Расходи за МАПАС – 3.324 илјади денари – се пресметува како надоместок од секој уплатен 

придонес во фондот. Во 2021 година надоместокот изнесуваше 0,8% (2020: 0,8%) од бруто 

уплатениот придонес. Овој расход е директно поврзан со приходите од надоместок од 

придонеси. 

- Расходи за чувар на имот  – 972 илјади денари – се пресметува и наплатува од банката чувар 

како процент од вредноста на нето средствата на фондот согласно договорот за банка чувар. 

- Расходи за фондот на ПИОСМ – 404 илјади денари – се пресметува како надомест од  секој 

уплатен придонес во фондот. Во 2021 година овој  надомест  изнесуваше 0,1% (2020:0,1%) од 

бруто уплатениот придонес. Овој расход е директно поврзан со приходите од надоместок од 

придонеси. 

- Трошоци за маркетинг – 4.857 илјади денари – се однесува на трошоци за маркетинг на 

фондови. Тука се вклучува и трошокот  за заедничка кампања на пензискиот систем. 

- Трошоци за агенти – 7.744 илјади денари - тука се претставени трошоците кои друштвото ги 

исплатило по основ на провизии за агенти за потпишани договори за членство во фондовите. 

- Останати трошоци од управување со фондови – 1.226 илјади денари – се однесува на останати 

трошоци кои можат директно да се поврзат со управувањето со фондови. Во најголем дел се 

однесува на трошок за одржување на ИТ системот на МАПАС. 

 
Растот на расходите за управување со фондови од 114% во однос на 2020 целосно може да се препише 

на фактот што износот на средства под управување е значително зголемен во однос на минатата година 

(индекс од 268), а повеќето од расходите опишани погоре се во директен однос со средствата под 

управување.  

         
Под расходи од управување со друштвото се претставени следните ставки: 

- Трошоци за вработените – 18.848 илјади денари – во најголем дел произлегуваат од плати за 

вработените во друштвото. 

- Трошоци за услуги – 11.722 илјади денари – ги вклучуваат сите услуги поврзани со работењето 

кои не се вклучени во ставката Расходи од управување со фондови. Тука се вклучени: 

наемнини, трошоци за софтвер, услуги за одржување и заштита, телекомуникациски услуги, 

надворешни услуги за изработка на добра и услуги и останати услуги. 

- Останати трошоци од работењето – 4.303 илјади денари – ги вклучуваат сите останати 

трошоци од работењето на друштвото кои не се претходно наведени. 

- Резервирања за трошоци и ризици – -632 илјади денари – се однесува на ослободување на 

претходно извршени резервации за неискористени одмори, идни јубилејни награди  и 

отпремнини на вработените. 
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6.2 Извештај за финансиската состојба 
 
 

МКД ‘000 31 декември 2021 31 декември 2020 Индекс Структура 

 (1) (2) (1)/(2) 2021 

СРЕДСТВА         

Нематеријални средства             13.396              14.462  93  14% 

Материјални средства                4.829                 5.493  88  5% 

Долгорочни финансиски вложувања             26.253              75.069  35  27% 

Парични средства и парични еквиваленти                1.216              24.359  5  1% 

Побарувања                1.641                     487  337  2% 

Краткорочни финансиски средства             51.000              18.800  271  51% 

Активни временски резервирања                    730                     555  132  1% 

ВКУПНО АКТИВА             99.065           139.224  71  100% 

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ         

Капитал             94.775           133.182  71  96% 

Долгорочни резервирања                 1.008                 1.640  61  1% 

Обврски кон добавувачи                2.259                 3.976  57  2% 

Обврски за даноци                    382                     213  179  0% 

Обврски кон вработените                          6                     214  3  0% 

Останати краткорочни обврски                    225                             -  -  0% 

Пасивни временски разграничувања                    411                             -  - 0% 

ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ             99.065           139.224  71 100% 

Билансната сума на Друштвото на 31 декември 2021 година изнесува 99.065 илјади МКД, и е за 29% помала 
во однос на состојбата на ден 31 декември 2020 година. 

Aктива: Најголемо структурно учество во вкупниот имот на Друштвото остваруваат останатите финансиските 
средства со 78% и изнесуваат 77.253 илјади МКД (намалени за 18% во однос на минатата година), воглавно 
како резултат на потребата да се покријат негативните парични текови во текот на годината. 
 
По финансиските средства следат нематеријалните средства со учество со 14% и изнесуваат 13.396 илјади 
МКД. Истите се намалени во однос на минатата година поради редовната амортизација. Maтеријалниот имот 
во вкупната актива учествува со 5% и изнесува 4.829 илјади МКД. Материјалниот имот главно се состои од 
компјутерска опрема, мебел и патнички возила. 

Побарувањата имаат структурно учество од 2%, во износ од 1.641 илјади МКД. Побарувањата за 2021 година 
остваруваат раст во однос на претходната година за 227% како резултат на побарувањата од задолжителниот 
Фонд по основ надоместоци за придонеси и управување со средства. 

Парични средства и парични еквиваленти изнесуваат 1.216 илјади МКД и се значително намалени во однос 
на минатата година бидејќи слободните парични средства беа инвестирани во финансиски инструменти како 
би оствариле дополнителен каматен принос. 
 
Заклучно со декември 2021 година, активните временски разграничувања се во износ од 522 и претставуваат 
1% од вкупните средства. Истите се однесуваат на однапред платени трошоци по годишни договори. 
 
Пасива: Вредноста на капиталот на ден 31 декември 2021 година изнесува 94.995 илјади МКД, или за 29% 
помалку во однос на состојбата од 31 декември 2020 година. Причина за падот е остварената нето-загуба, која 
е покриена во точка 6.1. Структурното учество на капиталот во билансната сума на Друштвото за деловната 
2021 година изнесува 96% (2020:96%). Oсновачкиот (впишан капитал на Друштвото) според податоците од 



 

[30]  

Централниот регистар изнесува 3.000.000 евра. 
 
Од другите позиции во Пасивата, долгорочните резерви изнесуваат 1.008 илјади МКД и бележат пад од 39% 
поради намалените резерви за вработените за неискористени одмори. Обврските за даноци изнесуваат 382 
илјади мкд се зголемени за 79% во однос на 2020 поради зголемените обврски за ДДВ, додека намалување 
кај обврските за вработените е поради поради исплаќањето на платата за декември 2021 година во текот на 
истиот месец.   
 
Пасивните временски разграничувања изнесуваат 411 илјади МКД и во структурата на вкупната пасива 
учествуваат со 0,4%. Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за 
трошоци направени во 2021 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на 
затварање на сметките. 
 

7 Управување со ризици 

Управувањето со ризик е процес кој овозможува со одговорно работење да дојдеме до квалитетни 

сознанија со цел донесување правилни одлуки за постигнување на подобри резултати во работењето. 

Основната одговорност за активно управување со ризиците од работењето ја носат одредени деловни 

подрачја кои се одговорни за воспоставување на соодветна и ефикасна внатрешна контрола и изведување 

на деловни активности во склад со одредени ограничувања/лимити и во согласност со утврдените 

стратешки цели. 

Триглав пензиско друштво АД Скопје во континуитет ги идентификува, проценува и мери ризиците на кои 

се изложува во текот на своето работење. Политиката на управување со ризиците претставува планиран и 

систематизиран пристап на идентификација, процена и контрола на ризикот. Всушност, Друштвото во 

извештајниот период својата политика за контрола на ризикот ја насочува кон обезбедување и трајно 

одржување на степенот на изложеност на ризици на ниво кое нема да ги загрози неговите средства и 

работењето и кое ќе обезбеди соодветна заштита најпрво на интересите на членовите на Фондот, а потоа 

и на акционерите и другите заинтересирани страни на друштвото во рамки на законите и подзаконските 

акти, како и интерните правилници и процедури. 

Друштвото во текот на 2021 година продолжи со подобрување на системот за управување со ризици. Во текот 

на годината беа дополнети повеќе акти преку кои е дефиниран пристапот и начинот на кој што се управува со 

ризиците на фондовите и друштвото. Со тоа веќе е воспоставен сеопфатен систем за управување  со ризици 

преку кој активно се следат изложеностите на фондовите и друштвото кон одредените ризици со кои што се 

среќаваат во нивното работење. Со тоа се овозможува активно следење на состојбите како и преземање на 

соодветни мерки доколку настане ситуација која ја зголемува изложеноста на ризик со цел на заштита на 

средствата на фондот и друштвото. 
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8 Адекватност на капиталот 

Согласно член 20 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Друштвото е 

должно во секое време да го одржува износот на главнината но не помалку од една половина од 1.800.000 

евра (минимален износ на основната главнина) во денарска противвредност. Дополнително, доколку дојде 

до зголемување на средствата на задолжителниот и доброволниот фонд, Друштвото е должно да го 

зголеми износот на главнина и истиот да го одржува. 

Усогласеноста со законската регулатива се проверува на редовна база. На 31 декември 2021 година и 31 

декември 2020 година  состојбата е како што следи: 

  
 31.дек.21 31.дек.20 Индекс 

 (1) (2) (1)/(2) 
Главнина 94.775 133.182 71 

Основна главнина 184.484 184.484 100 

Законски потребно ниво на главнина 55.345 55.345 100 

Вишок/недостаток на главнина 39.430 77.837 51 

Сооднос на главнина и потребно ниво на главнина 171% 241% 71 

Сопствени средства 80.649 118.165 68 

Законски потребно ниво на сопствени средства 55.345 55.345 100 

Вишок/недостаток на сопствени средства 25.304 62.820 40 

Сооднос на сопствени средства и потребно ниво на 
сопствени средства 146% 214% 68 

9 Трансакции со поврзани лица 
 

Триглав пензиско друштво АД Скопје е дел од Групацијата Триглав, која претставува водечка 

осигурително-финансиска групација во Словенија и Адриа регионот, како и една од водечките групации 

во Југоисточна Европа. Групацијата е присутна во шест држави и има над 5.300 вработени. Основна 

дејност на Групацијата е осигурителното работење, а остварената бруто полисирана премија изнесува 

над 1 милијарда евра.  

На 31 декември 2021 година, 100% од акциите на Триглав пензиско друштво се во сопственост на  

Заваровалница Триглав д.д. Љубљана, која е и матична холдинг компанија. 
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Подолу ги прикажуваме трансакции и салда со поврзаните страни на Триглав пензиско друштво.  
 
 

Во илјади МКД 
 Матично 
друштво  

 Сестрински 
подружници  

 

Вкупно 

31.дек.21 
Заваровалница 

Триглав 

Триглав 
Живот 
Скопје 

Триглав 
Скопје 

  

Средства  - 145  -  145  

Побарувања за надомест на трошоци и интелектуални услуги  - 145  -  145  

Обврски  - 139 61  200  

Краткорочни обврски по основ на извршени услуги  - 104 61  165  

Пасивни временски разграничувања  - 35  -   35  

Приходи  - 810 143  953  

Рефундација на трошоци  - 178  -   178  

Надомест на штети под осигурување  -  -  143  143  

Интелектуални услуги  - 632  -   632  

Расходи  - 268 755  1.023  

Премии за осигурување  - 47 283  330  

Интелектуални услуги  -  -  472  472  

Рефундација на трошоци  - 221   -  221  

 
 

Во илјади МКД 
 Матично 
друштво  

 Сестрински 
подружници  

 
Вкупно 

31.дек.20 
Заваровалница 

Триглав 

Триглав 
Живот 
Скопје 

Триглав 
Скопје   

Средства  - 43  -  43  

Побарувања за надомест на трошоци и интелектуални услуги  - 43  -  43  

Обврски  -  -  125  125  

Краткорочни обврски по основ на извршени услуги  -  -  125  125  

Приходи  - 177 188  365  

Рефундација на трошоци  - 177  -   177  

Надомест на штети под осигурување  -  - 188  188  

Расходи  -  - 500  500  

Премии за осигурување  -  - 257  257  

Интелектуални услуги  -  - 243  243  
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10 Продажна мрежа, развојни и маркетинг активности и продажна мрежа 

Маркетинг активностите во 2021 година беа насочени кон промоција на Друштвото и подигнување на свеста за 

пензискиот систем, првенствено преку континуирана работа на терен и остварување на личен контат со 

потенцијалните членови, како и организирање на самостојни и заеднички кампањи со останатите учесници во 

системот, организирање на on-line вебинари и презентации за карактеристиките на капитално финансираното 

пензиско осигурување. 

Воедно, интензивно се работеше и на зголемување на бројот на агенти кои ќе бидат дел од продажната мрежа на 

Друштвото и одржување на квалитетот во работењето на постојните. Во таа насока беа одржани повеќе обуки како 

за кандидатите кои го полагаа испитот за стекнување својство на агент организиран од Агенцијата за супервизија на 

капитално финансирано пензиско осигурување - Мапас така и за останатите агенти. 

Друштвото продолжи со тековната стратегија за продажба и заклучно со 31 декември 2021 година, вкупниот износ 

на префрлени средства од почетокот на годината изнесува 1.330 милиони мкд за 6.490 членови. Резултатите од сите 

достапни канали забележаа значителен пораст.  

Комуникација  

Маркетинг тимот постојано ја ажурира веб-страницата на Друштвото врз основа на законските обврски и според 

потребите на клиентите. Интензивно се работеше на проектот за редизајн на веб-страницата, како и актуелни 

содржини на профилите на социјалната мрежа „Фејсбук“ и „Инстаграм“ во насока на промовирање на Друштвото 

како бренд и значаен учесник во пензискиот систем. На 22.12.2021 година беше организиран настан на кој 

присуствуваа продажната мрежа и вработени во Друштвото, каде беа претставени и наградени агентите кои дадоа 

посебен придонес за постигнатите резултати.  

Соработка  

Оваа година значително време беше посветено на преговорите за соработка со деловна банка. Финализирањето на 

овој голем проект беше на 22 декември 2021 година, кога беше потпишан договор за деловна соработка со 

Стопанска банка АД Скопје, кој ќе стапи на сила по регистрацијата на првите вработени агенти во банката.  

Тим за продажба  

Од 31 декември 2021 година, Секторот за продажба и маркетинг има вкупно 7 вработени на полно работно време. 

Во овој период продолжува активната соработка помеѓу внатрешниот тим за продажба и менаџментот, 

пропорционално на пазарните услови. Бројот на лиценцирани агенти за Друштвото достигна 130 лица. 

Следни чекори  

Во 2022 година Друштвото ќе продолжи со активности во неколку паралелни процеси:  

• Процес на продажбата - проширување на тимот на агенти и тим за продажба во Секторот за продажба и 

маркетинг;  

• Развој на соработка со институционален маркетинг соработник;  

• Образовен процес - поддршка на продажниот тим со подготовка на комуникациски алатки и документација 

преку електронски канали, дополнителна континуирана онлајн едукација и обука на постоечките агенти;  

• Континуирана комуникација и едукација на сите инволвирани страни - вработени и надворешни агенти. 
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11 Структура на вработени 
 

 
31 

декември 
2021 

31 
декември 

2020 
Разлика 

 (1) (2)  

Структура по сектори    

Управен одбор 2 2 - 

Деловен асистент 1 1 - 

Продажба и маркетинг 7 6 1 

Финансии и сметководство на фондови (back 
office) 

2 2 - 

Администрација на кориснички сметки 3 2 1 

Економско – финансиски работи 2 1 1 

Правни работи 1 1 - 

Инвестиции (front office) 2 3 (1) 

Внатрешна ревизија 0 2 (2) 

Актуаријат 1 1 - 

Управување со ризици 1 1 - 

Вкупно 22 22 - 

Структура по тип на работно време    

На полно работно време  20 16 4 

На скратено работно време време  2 6 (4) 

Вкупно 22 22 - 

 
 

 
 

 

 

 

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување (МАПАС) 
(02) 3224 229, www.mapas.mk 
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Структура на вработени по степен на образование

http://www.mapas.mk/

